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Press Release 
České zdravotnictví si vede nadprůměrně 

dobře v evropském žebříčku 
 

Brusel, 13. listopadu 2008 

 
Česká republika má společně s Itálií v rámci Evropy šestnácté nejpřívětivější 

zdravotnictví z pohledu pacientů, ukazuje letošní Euro Health Consumer Index 
(EHCI), dnes představený v Bruselu. Analýza vývoje evropských zdravotnických 
systémů ukazuje, že se české zdravotnictví vyvíjí k lepšímu nadprůměrně rychle. 

 
V každoročním srovnání zdravotnictví v EU se nejlépe umístilo Nizozemí s 839 
body, Dánsko (současně vítěz letošního Diabetes Index, zaměřeného na cukrovku) 

a Rakousko (loňský vítěz). 
 
Ve čtyřiatřiceti hodnocených indikátorech kvality, sdružených do šesti kategorií, získalo české 

zdravotnictví bodový zisk 640 bodů z 1000 možných, což je zařadilo na stejnou úroveň jako 
Itálii a před Slovinsko a Slovensko. 
 

“Čeští pacienti by měli více spolurozhodovat o léčbě. V kategorii výsledků a rozsahu služeb  
pozorujeme zaměření na mladší generace s dobrými výsledky v novorozenecké péči a 
očkování,” říká Dr. Arne Björnberg, Research Director letošního Euro Health Consumer 

Index. 
 
Co by se dalo zlepšit na českém zdravotnictví? 

 
“Očekáváme výrazné zlepšení v oblasti e-Health. Také doufáme že s pokračujícími reformami 
bude systém štědřejší z hlediska přístupnosti léků,” komentuje české umístění prezident 

Health Consumer Powerhouse Johan Hjertqvist. 
 
Co je EuroHealth Consumer Index? 

 
Srovnávací žebříček zdravotnictví evropských států, publikovaný každoročně v Bruselu, řadící 
zdravotnictví jednotlivých zemí z pohledu uživatelů podle šesti hlavních oblastí: Pacientská 

práva a informace, e-Health, Čekací doby, Medicínské výsledky, Rozsah krytí z veřejného 
pojištění a Léčiva. Letos zahrnuje jednatřicet zemí evropského kontinentu. Od svého prvního 
ročníku v roce 2005 čerpá EHCI data z veřejně dostupných statistických zdrojů a vlastního 

výzkumu. Index vydává analytická společnost Health Consumer Powerhouse, Brusel. 
 
Další informace a celý text  studie: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 
 
O Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 
Kontakt pro další informace: Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 30. 
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